
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Svetový deň zvierat 
           

V októbri sme si na prvom stupni pripomenuli 

Svetový deň zvierat.  

Tento deň bol opäť trocha iný ako ostatné dni 

v našej škole. V niektorých triedach už od rána 

pribudli noví „žiaci“, ktorí nesedeli v laviciach, ale 

boli usadení v klietkach, škatuliach, aby nevyrušovali 

počas vyučovania. 

Žiaci si priniesli svojich zvieracích miláčikov 

a pripravili si o nich zaujímavé rozprávanie. Ako sa 

volajú a odkiaľ ich majú, aj o tom, ako sa ich snažia 

niečo naučiť. Mohli sme si ich obzrieť, pohladkať a niektorí okúsili aj ich ostré zúbky. Tí, ktorí si 

nemohli doniesť živé zvieratko, priniesli si aspoň svoje najobľúbenejšie plyšové.  

Bol to krásny a príjemný deň.     

Svetový deň zvierat si  s deťmi pripomenuli  aj žiaci v ŠkD kresbou na asfalt. Šikovné ruky 

a fantázia deťom rozhodne nechýbali. V priebehu niekoľkých minút vedeli na obyčajnom asfalte vyčariť 

malé umelecké diela. Vyhodnotiť najkrajší výtvor bolo veľmi  ťažké, pretože každá práca obsahovala 

niečo výnimočné. Nakoniec si veľkú  pochvalu a drobné odmeny 

odniesli všetci zúčastnení.. 

Hoci odchádzali od kriedy špinavý od hlavy po päty, odnášali si 

dobrý pocit z vykonanej práce . 

 

Žiaci IV.B a ŠkD 
 

 

Šarkaniáda 
 

Koncom septembra sme boli cez vyučovanie na Urpíne 

a púšťali si šarkany. Bolo krásne počasie a fúkal jemný vietor. 

Šarkany lietali nádherne, a my sme mali z toho veľkú radosť. Na 

Urpíne boli žiaci z celého prvého stupňa. Každý z nás bol spokojný, 

že nemusí v taký krásny, jesenný deň sedieť v lavici  a učiť sa, ale 

môže si pobehať v prírode. Cestou na kopec sme sa poriadne zapotili, 

ale nikto to neoľutoval. Na 

tento deň sme sa dobre pripravili, čo dokazovalo veľké 

množstvo najrôznejších pestrofarebných šarkanov. Slniečko sa 

na nás celý deň krásne usmievalo. Neviem, či sa mu páčili naše 

šarkany alebo sa s nami len chcelo pred zimou rozlúčiť. Po 

krásnej prechádzke sme sa vrátili do tried unavení, ale spokojní, 

že sme urobili niečo pre svoje zdravie. 

         Dominika Badurová IV.C 



 

Návšteva z knižnice 
 

Maťko s Kubkom prišli spolu, 

Danka s Jankou pekný pár. 

Na paripe predbiehal ich 

neumytý Popolvár. 

Čarodejky, ježibabky, 

všetko tvorstvo z rozprávky, 

vlk i sova, zajko Bojko 

dávali si hádanky. 

Kto kde žije, a čo robí, 

z ktorej knihy vyskočil, 

aby deťom na Deň knižníc, 

v škole radosť urobil. 

Veselo je, veľká vrava, 

smiech a radosť preniká, 

keď na parket s veľkým krikom 

ťahá Jano koníka. 

Princov prišlo veľmi málo, 

princezien však bolo dosť.   

Čiapočka prišla v červenom, 

Pippi bola vzácny hosť.  

Všetko sme to zaznačili, 

kto sem prišiel v tento deň, 

skoro stovka knižných postáv, 

krásna chvíľa – ako sen. 

Tešíme sa o rok znova, 

prečítame veľa kníh.   

Nájdeme nových hrdinov, 

budeme priateľmi ich.  

 

 

Žiaci I.A 

 

„MOJA AKTOVKA“ 
 

V mesiaci október sme v rámci projektu „Moja 

aktovka“ oslovili rodičov, aby doma spolu s deťmi 

stvárnili predmet - aktovku. 

Išlo nám nielen o zblíženie rodiča a dieťaťa, ale v 

konečnom dôsledku aj rodiny a školy. Do súťaže sa 

zapojilo 131 žiakov I. stupňa. Ukázalo sa, že nielen naši 

rodičia, ale aj deti,  majú bohatú fantáziu a predstavivosť. 

Do školy deti priniesli aktovky  rôznej veľkosti, 

zaujímavých tvarov a z neskutočne veľa materiálov. 

My - učitelia, sme sa na tieto „umelecké dielka“ 

nevedeli vynadívať. Dôkazom toho je výstavka, ktorá 

nielen spestruje školu, ale aj prezentuje prácu našich detí. 

Týmto ďakujeme aj rodičom a tešíme sa na 

ďalšiu spoluprácu! 

JŠ 



 

Z truhličky mojej babičky, 
 

tak sa volala výstavka, ktorú sme v mesiaci október 

zrealizovali v novom priestore IV.C triedy.  Výstavka bola 

veľmi milá, našli sme v nej mnoho vzácnych a krásnych 

predmetov. Ich hodnota stúpa s pribúdajúcim časom. 

Spoznali sme neznáme, alebo málo známe predmety. 

Skúste, či ste si zapamätali aspoň niečo. 

 

 

Krpce sú  a/ kapce 

  b/ čižmy 

  c/ nízka obuv z bravčovej alebo  

                           hovädzej kože 

 

Mliečnik je a/ mliečny výrobok 

  b/ hlinená nádoba s uchom  

                            na mlieko 

  c/ mliečny zub 

 

Črpák  je a/ drevená nádoba na halušky 

  b/ drevená nádoba na žinčicu 

  c/ prútený košík 

 

 

Hrabky sú a/ malé hrable 

  b/ malé stromčeky  

  c/ nástroj na oberanie čučoriedok 

 

Vahan je a/ misa vyrobená z dreva 

  b/ košík na zemiaky a zeleninu 

  c/ nástroj na váženie  

 

Čepiec je a/ pokrývka hlavy vydatých žien 

  b/ blúzka 

  c/ sukňa                       

Žiaci I.A 

 

 

 

                              16. október = Svetový deň zdravej výživy 
 

,,Pestrá strava – základ zdravia“, to bolo naše heslo. Počas desiatovej prestávky sme si 

pochutnávali na zdravom jedle od našich mamičiek. V niektorých triedach si žiaci sami pripravili ovocné 

a zeleninové misy, nakrájali a nakoniec samozrejme zjedli. Dali sme si záväzok, že tento deň bude bez 

sladkostí a nezdravých maškrtiek. Podarilo sa nám to? To už nech si zodpovie každý sám. 

 

Žiaci III.B 

 

 



Tekvice 
 

Dni pred jesennými prázdninami sa niesli v duchu Halloween. Žiaci prvého stupňa okrem toho, že 

boli takmer všetci oblečení v oranžovom, priniesli do školy rôzne vyrezané a vyzdobené tekvičky, ktoré 

spoločne vystavili na  prvom poschodí. Chodba rozvoniavala jeseňou a malé blikajúce svetielka v 

tekviciach pripomínali blížiaci sa sviatok. Len ťažko by sme mohli vybrať tú najkrajšiu, a tak pochvala 

patrí všetkým šikovným žiakom a ich rodičom.    

Žiaci IV.C 

 

 

Náš plavecký 
 

Deväť dní sme plávali,  

skákali aj splývali. 

Pretekármi sme sa stali, 

na konci sme sa smiali. 

 

Všetci už plávať vieme, 

za to najviac ďakujeme 

našej pani trénerke – 

trpezlivej tete Betke. 

 

Vo vode sme sa hrávali, 

na tobogáne výskali, 

puky pod vodou lovili, 

s loptami sa bláznili. 

 

Parná sauna bola tiež, 

vydržali sme v nej než 

studená sprcha nás schladila, 

aby nám zima nebola. 

 

Mokré vysvedčenie sme dostali, 

doma sme ho porovnali. 

Za rok sme sa zlepšili, 

lebo sme sa snažili. 

 

 

 

 

 

 

Žiaci III.B 

 

 

                                Nezvyčajný kamarát 

 
 

V triede máme kamaráta, 

každé ráno nás tam víta. 

Je to malý nezbedník, 

akého v triede nemá nik. 

 

Podobá sa trošičku 

na maličkú myšičku. 

Drobné očká, dlhý chvost, 

všetko schrúme, nemá dosť. 

 

Najradšej má seno, trávu 

a volá sa osmák degu. 

Jeho meno Miško je, 

sme radi, že ho máme. 

 

  Žiaci III.B 



 „Záložka do knihy spája slovenské školy“ 
 

Slovenská pedagogická knižnica počas mesiaca október vyhlásila projekt „Záložka do knihy spája 

slovenské školy“. Cieľom projektu bolo nadviazať kontakt medzi slovenskými základnými a strednými 

školami a podporiť čítanie detí prostredníctvom výmeny záložiek.  

Do projektu sa zapojilo 355 žiakov našej školy, 255 z prvého stupňa a 100 žiakov z druhého 

stupňa. Pri výrobe záložiek každá trieda využila inú techniku p-ráce. Dôraz bol kladený na fantáziu 

žiakov a ich výtvarnú zručnosť: strihanie, lepenie, skladanie, farebnosť a účel. Deti vyrábanie záložiek 

veľmi bavilo. Niektoré boli také šikovné, že vyrobili aj dve, tri naraz.  Deti tešilo to, že potešia srdiečka 

detí z partnerskej školy. Taktiež sa tešili, že za snahu dostanú záložky, ktoré budú používať pri čítaní 

knižiek.  

 

                                                     Otláčané                         Obmotávané niťou 

 Vyšívané                                                                                                                     Skladané z pohľadníc 
 
                                                                                                                        

                                                                                                          

Kreslené                               Servítkové                               

                                                                                                                                       Skladané        
 

 

 

 

Lepené záložky                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Látkové                                          Otláčané                                   Experimentovanie s farbami 

 

 

Nám sa balík podarilo poslať ešte pred jesennými prázdninami. Prišlo aj milé poďakovanie: „Dnes 

sme dostali balík z BB a v ňom prekrásne záložky, za ktoré vám v mene žiakov aj kolegýň ďakujem.“ Aj 

my sme sa dočkali a hneď po prázdninách sme sa tešili zo záložiek, ktoré pre nás vyrobili žiaci zo ZŠ G. 

Haina z Levoče. 

 

  

  

Obrovskú radosť nám spôsobili aj slová pani Rozálie Cenigovej (ústredná metodička pre školské 

knižnice), ktorá mala na starosti celý priebeh projektu. „Ďakujem Vám za vyhodnotenie projektu i za 

prekrásne záložky. Predpokladám, že sú nielen šikovné deti, ale aj tí, ktorí ich vedú. Takže veľká vďaka 

ešte raz. A dúfam, že Vás poteším správou, že som Vás zaradila do celoslovenského výberu.“ 

Celoslovenské vyhodnotenie bude zverejnené koncom novembra na webovom sídle www.spgk.sk. 

Oba dokumenty budú zaslané na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 

JĎ a MR 

 

Vyskúšajte si svoju šikovnosť 
 

Aj v tomto školskom roku majú všetci žiaci 2. - 4. ročníka možnosť 

zabaviť sa a overiť si svoje vedomosti, schopnosti, v rôznych matematických súťažiach. 

Niektoré sú celoročné, iné viackolové, no väčšina súťaží sú jednokolové. Sú to 

napríklad: Matematický klokan, Pytagoriáda, Maksík, Všetkovedko, atď.. 

So všetkými výsledkami a umiestnením budete priebežne informovaní na nástenke.  

Teda neváhajte, skúste porozmýšľať a do niektorých súťaží sa zapojiť.  

MI 

http://www.spgk.sk/


STOP DROGÁM 
 

V rámci aktivít ŠKD s tematikou prevencie proti drogám sme v mesiaci november vo výchovných  

oddeleniach pracovali s knihou „Nenič svoje múdre telo“ od Claire Raynerovej, ktorá svojim obsahom 

výborne vykresľuje aj deťom mladšieho školského veku škodlivosť drog  a psychoaktívnych látok 

v našom organizme. Adekvátnym spôsobom hovorí o legálnych a nelegálnych drogách, o prevencii, 

a o tom, aké škody môže droga narobiť. Obsahuje veľa informácií o ľudskom tele, o návykových látkach 

a formuje pozitívny postoj žiakov k zdravému životnému štýlu. 

Kniha má bohaté, účelné a pôsobivé ilustrácie, dáva odpovede na mnohé otázky a vysvetľuje 

riziká užívania návykových látok, ktoré ohrozujú zdravie človeka. 

V knihe je všetko vyjadrené jednoducho a prijateľne tak, že práca s ňou zaujala každého. Deti  

boli schopné čo najhlbšie pochopiť zložité informácie. 

Prednosťou tejto knihy je, že vyznieva kladne a končí varovaním pred nebezpečenstvom 

a návodom ako sa vyhnúť pred nástrahami akýchkoľvek drog.  

 

Na záver deti súťažili  a odpovedali: 

1. Čo je droga? Čo rozumieš pod týmto pojmom? 

2. Prečiarkni to, čo nepatrí medzi zdravé potraviny:  

pepsicola, mlieko, syr, čokoláda, ovocie, jogurt, pivo, zelenina, slané 

tyčinky, ryby, orechy, med 

3. Prečiarkni, ktoré látky pôsobia na nás ako droga: 

parfém, cigarety, okena, harmanček, lepidlo, citlivá pieseň, hracie 

automaty, jahodové mlieko, acetónové farby, údené klobásky 

4. Prečo ľudia asi prvýkrát užijú drogu? 

5. Aké drogy poznáš zo svojho okolia? 

                                                                     

                                      VA 

 

 

Privítanie prvákov 
 

Tretieho septembra privítala naša škola do veľkej žiackej rodiny 60 prváčikov. S veľkým 

očakávaním ráno vchádzali do svojich tried, kde ich pani triedne učiteľky privítali a ozdobili ich odev 

farebnou stužkou príslušnej triedy. Potom sa všetci spoločne presunuli na Arénu, kde prebiehalo 

otvorenie školského roka. Po príhovore pána riaditeľa dostala príležitosť osloviť nových spolužiakov 

žiačka piateho ročníka Žofia Vigašová. V programe ďalej nasledovali vopred pripravené aktivity pre 

nových prvákov. Deti mali príležitosť v plnení úloh ukázať svoju obratnosť, šikovnosť a rýchlosť. V 

prvom prípade mali žiaci v časovom limite 

určenom pesničkou vyzbierať zatúlané loptičky a 

zahrať sa na Popolušky pri ich triedení podľa 

farieb. Ďalej nasledoval úžasný „Zvukostroj“, 

ktorý si prváci vyrobili praskaním viac ako 100 

nafúknutých balónov. Po úspešnom splnení úloh 

sa žiaci presunuli do svojich tried, kde sa 

navzájom predstavili a prví zvedavci sa začali 

zoznamovať so svojim Šlabikárom. 

Všetkým prváčikom prajeme veľa 

úspechov v ich školáckom živote, aby  im nikdy 

nezmizol úsmev z tváre. 

 

 

 

DD 



Popoludnie so sokoliarmi sv. BAVONA 
 

Človek obdivoval dravce od nepamäti, nakoľko boli symbolom slobody a odvahy. Dokonca aj 

panovníci ich s obľubou chovali na svojich dvoroch a používali ich na sokoliarky lov. V súčasnosti sú 

dravce neustále ohrozované ľudskou činnosťou. Každý z nás im môže pomôcť, ale pomôcť znamená aj 

poznať. 

Aj napriek sychravému jesennému počasiu sme 7. novembra 2012 privítali medzi nami sokoliarov 

sv. Bavona, ktorí pôsobia pri Základnej škole Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach, pod 

legendami ospievaným Sitnom (1009 m.n.m). V tejto základnej škole sa ako jedinej na svete vyučuje 

predmet Sokoliarstvo, poľovníctvo a lesníctvo. Škola sa profiluje k lesníckemu vzdelávaniu a 

pozitívnemu chápaniu ochrany prírody. 

Sokoliarky priniesli deťom na ukážku pernaté dravce: 

 myšiak lesný /Buteo buteo/, 

 orol skalný /Aquila chrysaetos/, 

 plamienka driemavá /Tyto alba/, 

  a vzácny druh orla mexického 

Po krátkom predstavení pernatých dravcov, sokoliarky sv. Bavona predviedli ukážky výcviku, do 

ktorých zapojili aj deti. Dravce preletovali ponad hlavy malých obdivovateľov, ktorí so zatajeným 

dychom pozorovali ich let. 

ML 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Výstava bábik 
 

Bába - slovko, ktoré vyslovujú deti medzi prvými. 

V novembri sa u nás uskutočnila výstava bábik. Zapojili sa 

hlavne dievčatá, ale našlo sa aj zopár chlapcov. Z poličiek 

sa na nás usmievali rôzne bábiky - veľké, maličké, 

žmurkajúce, rozprávacie, plačúce, bárbiny i ručne 

vyrobené. Všetkých zaujali bábiky, s ktorými sa hrávali ešte staré mamy našich detí. 

Výstava bola skutočne zaujímavá a chlapci sa už teraz tešia, kedy prinesú svoje naj... 

„tátoše“ na výstavu áut, ktorá sa bude konať za pár mesiacov. 

 

DD 

 



Október – Mesiac úcty k starším 
 

Aj napriek Vašim šedinám, 

múdrosť v tvárach nezhasína, 

aj napriek Vašim vráskam, 

hreje nás Vaša láska..... 

 

Mesiac október by mal byť pre nás všetkých pripomienkou, 

ako si uctiť starších ľudí v našom okolí. Úcta k starším ľuďom by mala byť predovšetkým prirodzenou 

súčasťou nášho života. Nemali by sme zabúdať na pozdrav, ktorý je prejavom priateľstva, zdvorilosti, 

úcty a rešpektu k druhému človeku - bez rozdielu veku.  

Preto sme ani my v školskom klube detí, nezabudli na tieto prejavy úcty a rešpektu k našim starým 

rodičom a starším spoluobčanom. Okrem toho, že sme sa naučili pekné básne, vyrobili sme im rôzne 

darčeky, ktoré potešili ich srdce a dušu. Žiaci šiesteho výchovného oddelenia k tejto príležitosti 

zorganizovali besiedku, pod názvom „Čajík so starými rodičmi“ s kultúrnym programom, v ktorom boli 

ľudové piesne a tance, baletné číslo, básne, spoločenské tance a skupinové vystúpenie v rytme disko. Po 

programe nasledovala družná debata starých rodičov a vnúčat o ich živote a práci. 

 

EŠ a ML 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deň mlieka 
 

Tak ako každý rok, aj tento rok sme 28.9. pili viac mlieka. A prečo? Pretože 

tento deň má školské mlieko svoj svetový deň. Pripomenuli sme si ho nielen pitím 

mlieka cez veľkú prestávku v školskej jedálni, ale aj mliečnou desiatou. A všetci 

sme si sľúbili, že mlieko budeme piť častejšie.     

MP 

 

 

 

Ahoj! Dobrý deň! 

 
Ako každý rok, aj tento sme si pripomenuli jeden novembrový deň – Svetový deň pozdravov.  

 

Skúsme potešiť svojich rodičov, blízkych, kamarátov ale aj prekvapiť  neznámych či nepriateľov  

príjemným pozdravom. Už ráno si poprajme: Dobré ráno! Na chodníku či v autobuse: Dobrý deň!  

V škole: Čau! Ahoj! Pekný deň! A pripomínajme si tento deň každý deň, nie len raz do roka. 

 

                                                                              Dovidenia  priatelia! 



PES - NAJVERNEJŠÍ PRIATEĽ ČLOVEKA 
 

          Tak ako každý výcvik, aj výcvik záchranárskeho psa začína základnou poslušnosťou. Bez nej by 

žiadny pes nemohol vykonávať svoju záchranársku činnosť, nakoľko mnohokrát sa ocitá v priestore pre 

neho nebezpečnom a len jeho pán, ale hlavne aj ľudský kamarát, mu prostredníctvom povelov uľahčí 

prácu,  aby nedošlo k zbytočnému zraneniu.   

Také povely ako „stoj“, „vpred“, „nie“, „schody hore“, „schody dole“, „doprava“, „doľava“ a 

mnohé ďalšie, psovi pomáhajú pri lepšej a jednoduchšej navigácii v priestore, kde vyhľadáva. 

         O takéto psíky sa starajú aj v chovateľskej stanici ALMUR  ROYAL, ktorá získala ocenenie  od 

medzinárodnej záchranárskej organizácie IRO za dlhoročnú aktívnu prácu v záchranárskej kynológii.  

Náš Školský klub detí pri ZŠ Golianova 8  si pravidelne pozýva niektorých členov klubu aj so svojimi 

zverencami - najvernejšími priateľmi človeka. 

        Prváci zažili zaujímavé novembrové popoludnie so psíkom, ktorý patrí do menovanej chovnej 

stanice. Výcvik 4-ročného  krásavca nám predviedla žiačka našej školy a členka klubu, Dianka Dropčová, 

ktorá sa o psíky nielen stará s veľkou láskou, ale 

venuje sa aj ich výcviku. Psík Basko reagoval na 

všetky povely s rešpektom a presnosťou. Dianka 

deťom predviedla ukážky výcviku a poslušnosti 

spojené s výkladom o význame povelov pre psa. 

Poslušný, a správne vycvičený psík musí ovládať 

všetky základné povely, čo bolo pre prvákov veľkým 

prekvapením. 

Prváci  so záujmom sledovali priebeh 

jednotlivých ukážok  a výborné  výkony odmeňovali 

potleskom. Ukážkou výcviku tohto štvornohého 

kamaráta presvedčila deti, že psíkov sa netreba báť, a 

že v dobrých rukách sa z nich stávajú najlepší 

priatelia človeka, ktorí dokážu v ťažkej situácii 

človeku nielen pomôcť, ale ich aj zachrániť. 
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Zober loptu, nie drogy 
 

Už sa stalo tradíciou, že deti z nášho školského klubu každoročne uskutočňujú v rámci prevencie 

proti drogám akciu „Pochod priateľstva“. 

Bol krásny slnečný deň ako 

stvorený pre turistickú vychádzku do 

prírody. Všetky deti so svojimi pani 

vychovávateľkami sa vybrali do prírody 

nad banskobystrickú Kalváriu, aby si 

spoločne sľúbili, že nikdy nebudú brať 

drogy. Na znak tohto sľubu zapálili Fakľu 

priateľstva a zasúťažili si v behu a chytaní 

lopty. Žiaci tretích ročníkov zložili 

usporiadaním kartičiek heslo: „Zober 

loptu, nie drogy!“, ktoré s radosťou 

vyslovili všetky deti na Urpíne. 
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